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Å 1 a n d s 1 a n d s k a p s s t y r e 1s e s framställning till Ålands landsting
m 3 ~/1964 _•
med försla g angående utverkande av tillägg till
extraordinarie anslag et för anläggande av fiskehamnen i Mariehamn.
Den 1 mars 1963 stadfäste Republikens President Ålandsdelegationens
beslut av den 24 januari 1962 angående beviljande åt landskapet Åland
av ett extraordinarie statsanslag om 725.458 mark för anläggande av en
havsfiskehamn i Mariehamns stad.
Efter det Ålandsdelegationens beslut stadfästs uppdrog Ålands landskapsstyrelse ät Hamntekniska byrän Ab i Helsingfors, att utarbeta de
sl utliga ritningarna för hamnbygget. I enlighet med punkt 2) i de för
utanordnandet av extraordinarie anslaget uppställda villkoren skulle
de slutliga ritningarna underställ as väg- och vattenbyggnadsstyrelsen
för granskning och godkännande. Med anledning härav kontaktades vägoch vattenbyggnadsstyrelsen redan under utarbetandet av ritningarna. Vägoch vattenbyggnadsstyrelsen krävde därvid att det. grundare området i
hamnbassängen och ett ca 2. 500 m. 2 stort område innanför inre piren skulle muddras till ett djup om 3,60 meter, vilket sammanlagt avsåg ca
8.400 m.3 fast massa. Denna muddring hade icke förutsetts i ·de ursprungliga ritningarna och kostnadskalkylerna.
Sålunda ändrade godkändes ritningarna slutligt av väg- och vattenbyggnadsstyrelsen den 12 december 1963.
Sedan byggnadsarbetet vederbörligen utbjudits antog landskapsstyrelsen den 19 februari 1964 till entreprenör Byggnadsbyrå Häggblom & Eriksson, Mariehamn, för av byrån avgivet anbud lydande på 805.200 mark.
I entreprenadsumman ingick alla de i projektörens för hamnbygget
program upptagna byggnadsarbetena, förutom stenkastning på botten under
vägbrytarpiren om ca 400 m2 yta. Detta arbete undantogs enligt projektörens direktiv, enär det ansågs vara osäkert huruvida havsbotten skulie
bära den belastning stenkastningen innebar.
Sedermera konstaterades även att projektören i kostnadskalkylen för
bisett erforderliga sprängningsarbeten, omfattande ca 2.400 m3 berg.
Nämnas bör att utom entreprenadsumman givetvis stod de som pu~kt 2),
inlösen av mark, och punkt 7), konstruktörs- och övervakningsarvoden, i
den ursprungliga kos tnadskalkylen upptagna posterna ·~
Förenämnda punkt 7) beräknades stiga till 14~000 nya mark med beaktande av att vissa undersö ]fnings-, pro.jekterings- och övervakningsarbet en
förutsattes bliva utförda av landskapets b e fattnin g ~havare. På grund av
byggnadsarbetets art och storlek har detta icke kunnat g enomföras,utan
I de
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n av landsk a.psstyre lsen tillsatta byggnadskommissionen har i dessa
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3vseenden varit ,tvung en att anlita utomstående expertis . Det såsom .
erforderligt kalkylerade beloppet har därför visat sig otillräckligt.
Sedan Hamntekhiska Byrån Ab i mars 1961 utförde de till grund för
Landstingets , framställning till Ålandsdelegationen angäehde extraordinarie åns lag för anläggande av 11/Iariehamns havsfiskehamri liggande kalkylerna har det officiellt fastställda byggn<:ld-sko$ t·$vJ; index (byggarens index)
fram till" okt.obe±>--mån-ad 1964 - stigit från 128 till
155.
-·
·:c Me-d be_aktände av av-a nstående har byggnadskom!':li tte.n uppgjort en revide'

rad kostnadskalkyl med beaktande av de ovannElmnda omständigheterna.Vid
numreringen av posterna har den urs;prlUng:l,,_iga kostnad skalky le n legat som
grund.
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1) - Kajbyggnader
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3) Vägar och planeringsarbeten
4) 11/I('J.gasin 60 x 8 meter ca 2~000 m3

5-) Elahslutning jämte ljuspurikt er . nå hamnomrädet
6) Vattenledning fr ån 11/Iari·ehamns Västerhamn
II Tidigi3,re .ej ka,lk;ylyra<;.e
Muddring 8. 400 rn3 a 6't-5ö mk/1113
Extra ar:i)eten ut8ver e ntreprenaden
-Sprä~gning 2.400 m3 berg
Smärre extra och
de

50 .000

tillägg.sarbeten~heräkna-

I r:dex ti_lläeig på entrepr-e.nade.1),
Utbetaiade per ok tober 1964

20.000

7 0~: 000

29 .196
45.500

Beräknade till 31 . 12 1 964
Övri ga kostnader utom entre.p renaden,
2) InlÖ.sen -av 8 .000 m2 stort markområde

20 .000

7) Konstruktörs- och öv.ervakningsarvoden

a ) avvägningar och bottenundersökningar 4. 200
b) pro jekt eri ngs-o .konstrukti ons a rvo den l ~ 000
c) övervakningsarvode

11.800

37.000

Al- lmänna:.,.k q.s tna-- d er
.

;

.

-···

-·

----d-)Byggnad~kommi ttens arvoden och rese-

kostnader samt sekreterararvode
e) Utgifter för telefon,kanslimate·ri.a l etc •

6.250
500 '•

6.750
984.450
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984.450
Beviljat statsbidrag
725.458
Erforderligt tillägg
258.992
Med beaktande av de sedan uppgörandet av den ursprungliga kostnadskalkylen inträffade kostnadsstegringarna samt tillkomsten av de då oförutsedda extra och tilläggsarbetena får landskapsstyrelsen föreslå
att Landstinget skulle hos Ålandsdelegationen hemställa om ett 258.992 mark stort
tilllii.gg tiii extraö±'ä'' .tnarie ;· anslaget för anläggande av en fiskehamn i Måriehm~n · genom
en sålydand ~ framställning .'
Till Ålandsdelegatibnen
frän ÅlanQs landsting
Eftet det Ålandsdelegationen (se framställningen ovan)~.~···•
tilläggsarbeten får lands _ get vördsamt anhålla
att Ålandsdelegationen måtte anvisa
2?8.992 mark såsom tillägg till extraordinarie anslaget för anläggande av en fiskehamn i Mariehamn.
Mariehamn, den
1964.
På landstingets vägnar:
talman
vicetalman
Mariehamn, den 27 november 1964.
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